Idrefjällens Golfklubb
Styrelsemöte nr 5, 20140611
Närvarande ledamöter och suppleanter: Lennart Hjelm, Agneta Martinsson, Fredrik Litzén,
Lars Staffansson, Mikael Dahlström, Alf Johansson.
Inbjudna för § 4
§1

Mötets öppnande
Ordförande Lennart Hjelm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat .

§2

Val av mötessekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Mikael Dahlström

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§4

Info från greenkeepern
Utgår.

§5

Framtida mål, samarbete med Leo Persson
För att föra klubben framåt har Leo Persson bjudits in för att informera om hur
och vilka bidrag som finns att söka för våra mål. Med sig har Leo tagit Peter
Claes, Nornäs, en erfaren projektledare som har flyttat till Sverige från Belgien.
Viktiga parametrar att få med sig i ansökan är att kunna förbättra/förenkla
spelet/banan för äldre, yngre och handikappade.
Från Arvsfonden finns möjlighet att få upp till 75 % av projektets kostnad.
För att förbättra för handikappade med toaletter och ramper inom området finns
pengar att ansöka om via Älvdalens Kommun.
Steg ett i processen är att ta fram en digital karta över området och på den
skriva/markera in ALLA projekt som vi vill genomföra, detta skall vara
inskickat till Leo innan midsommar så att han har möjlighet under sommaren att
fundera på vilka möjligheter till bidrag det finns.
En viktig del i ansökan är att förklara vem ska komma till Idre för att spela golf.
Mycket viktigt att även få med sig en positiv bild i rapporten från föreningar och
näringen i området, t.ex. PRO, Handikappföreningar, Visit Idre etc.
Fredrik Litzèn fick i uppdrag att ta fram en digital karta över området
omgående.
Ett extra styrelsemöte blev kallat till tisdagen den 17 juni klockan 17:00 på
golfbanan för att få detta nerskrivet.
De som inte kan deltaga på mötet skriv ett e-mail till Lennart Hjelm innan mötet
på alla idéer ni har på att förändra/förbättra området runt och på Idrefjällens
Golfbana.
Mötet satt en tid på när projektet skall inlämnas för ansökan, den 31/10-2014
skall det vara klart och med målet att allt skall vara genomfört till sommaren
2016.

Idrefjällens Golfklubb
Leo informerade även om Företagsinkubatorn i Borlänge som startat ett projekt
att få ut mer bidragspengar i Älvdalens Kommun.
§6

Information
Agneta informerade att istället för att sitta och lägga upp egna grupper i SISU
för att få bidrag så är det lättare att spara deltagar listorna och sedan efter säsong
skicka in dom till Tommy Staf på SISU så kunde han lägga in dom.
Bankommittèn genom Alf informerade om att dräneringsarbeten är gjorda på
8:an och 9:an. Stenläggning av dom vägar som skulle göras är snart klart. Det
nästa som skall göras på banan är att gödsla, så och piplufta fairway.
Mikael informerade att hittills har klubben fört över 450 000 :- i banhyra till
Stiftelsen och idag har klubben 118 000:- på kontot så en överföring till kommer
att göras snart.
Fredrik informerade om att en ny konstgjord puttinggreenkommer att vara
färdigställd på fredag och även att nya ranchmattor är beställda till dess.
Alf meddelade att alla hålsponsorer är klara för 2014, fakturor skall gå ut inom
kort.
Fredrik informerade att i år är det 15:e året som Golf och Konfirmation körs i
Idre, det blir Taylor Made dagar på tisdag & onsdag vecka 25 och även
modevisning på onsdag kväll tillsammans med Kurvans Tyg & Kläder.
Lennart meddelade att Mora visat intresse att byta lite greenfee biljetter med oss.
Under Dansbandsveckan i Malung vecka 29 står Idrefjällens GK som
huvudsponsor till en av golftävlingarna på Malungs GK, vi ser gärna att många
medlemmar tar chansen och åker ner och spelar där den 17 juli.

§7

Golfstiftelsen
Utgår

§8

Klubbhandboken
Utgår.

§9

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 10

Nästa möte
Nästa möte blir 16:e juli klockan 18:00 i Klubbstugan

§11

Mötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet.

Idre 2014-06-11
Vid protokollet:
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.................................. ..................................
Sekreterare Mikael Dahlström
Ordförande Lennart Hjelm

